
Kvalitetsprodukter til 
kommune, institusjon og 

sykehus



Våre hjelpemidler egner seg svært godt for institusjoner, sykehjem og sykehus.
Samtidig som de også egner seg for hjemmeboende.

Våre produkter er nøye utvalgt med fokus på brukervennlighet og kvalitet. Vi ser ofte  
hvordan produktene og vår produktveiledningen er med på å gjøre den lille, store 
forskjellen i hverdagen.  Både til den enkelte og for fellesskapet.

▪ Brukervennlighet – produktene er enkle i bruk med tydelig bruksanvisning. Dette gir 
sikkerhet for bruker og personal.

▪ Ivaretar personalet – produktene er ikke bare gode for brukeren av hjelpemiddelet. 
De bidrar også til mindre belastninger på personalet i forhold til blant annet løft, 
ressursbruk og reduserte kostnader.

▪ Kvalitetsprodukter – produktene er innovative, unike og fra anerkjente produsenter.

Les gjerne mer om oss på www.bardum.no

Bardum for institusjoner, sykehjem og sykehus

http://www.bardum.no/


Kontaktpersoner

Petter Blegen

Fagkonsulent/Fysioterapeut
Kommune / institusjon i Innlandet, Trøndelag, Oslo, 
Viken, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark.

E-post: petter@bardum.no
Tlf: 99 42 45 46

Arild Høie

Fagkonsulent / sykepleier med videreutdanning
i behandling av sår
Kommune / institusjon i Agder, Rogaland, Vestland, Nordland, Troms, 
Finnmark. Sykehus i Norge.

E-post: ah@bardum.no
Tlf: 93 20 80 45

Morten Strøm-Hagen

Fagkonsulent KIS / Massasjeterapeut
Kommune / Institusjon / Sykehus i Viken

E-post: morten@bardum.no
Tlf: 92 28 53 48

Ann-Helen Pridesis

Fagkonsulent KIS / Kreftsykepleier
Kommune / Institusjon / Sykehus i Hordaland

E-post: ann-helen@bardum.no
Tlf: 97 63 31 15
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Innovativ løftestol som sikrer et stabilt 
og trygt løft utført av kun èn person

Visste du at fallskader i bolig/boligområde utgjør over 32 % av alle fallulykker 

som ble registrert i 2017? *.

Fall i hjem og institusjon krever ofte ekstra ressurser. Dette kan være en 

belasting for både hjelper og bruker. Hjelperen blir ofte stående i en uheldig 

arbeidsstilling og bruker blir løftet/dratt på en uhensiktsmessig måte.

Raizer II betjenes enkelt av kun èn person,  og krever minimalt med fysisk 

innsats. Dette reduserer risikoen for både feilstillinger og overbelastning. Ved 

korrekt montering vil Raizer II fortløpende komme med bekreftelser via 

lydsignal og LED lys.

Den som har falt blir løftet på en sikker og skånsom måte. Selve løftet er 

rolig og kontrollert. 

* Fhi.no/NPR («Skadebildet i Norge, rapport fra 2019»).

Raizer II løftestol

Raizer II

Raizer II sikrer et stabilt og trygt løft utført av 
kun èn person 

https://bardum.no/produkt/raizer-ii-loftestol/


Raizer II løftestol

Verdt å vite: 
▪ Løfter fra liggende til sittende i stol

▪ Enkel å sette sammen og trenger minimalt med opplæring

▪ Benyttes av èn person, er batteridrevet og løfter med et knappetrykk via 

fjernkontrollen

▪ Enkel og lett å frakte med seg. Bruksanvisning er ferdig montert i lokket på sekken

▪ Kostnadseffektiv ved at færre ressurser trenger å bistå i selve løftet

▪ Forkorter ventetid for utføring av løft da det kun trengs en ressurs

▪ Løfter pasienter opp til 150 kg

▪ Belte for sikkerhet

▪ Enkel å rengjøre/desinfisere

▪ Intuitiv knapp for nødstopp

▪ Batteriindikator

▪ Påminnelse om service/ettersyn

Enkel og lett å frakte med seg

Belte for ekstra sikkerhet 

Bruksanvisning er ferdig festet i lokket på sekken

Filmer om Raizer II 

Se våre filmer om Raizer II på vår YouTube kanal:

Enkel å rengjøre/desinfisere

Raizer II for hjemmesykepleien

Raizer II instruksjonsvideo

https://www.youtube.com/c/BardumAS-hjelpemidler
https://youtu.be/UP2xbXL62d0
https://youtu.be/jmqjdAeSuq0


Seng som gir økt selvstendighet med 

lav innstegshøyde, automatisk sving 

og oppreisningsfunksjon
RotoBed®Free har en unik elektrisk hev/senk- og svingfunksjon. En enkel og 

intuitiv håndkontroll sørger for en lettvint og selvstendig inn og utstigning av 

sengen. Ønsket sengehøyde og utsving kan tilpasses den enkelte bruker. Denne 

kan også forhåndsprogrammeres slik at bruker alltid er sikret best mulig 

tilpasning. Den lave innstegshøyden, en naturlig og vinkelrett posisjon samt 

utsving forenkler forflytning inn/ut av seng ved f.eks bruk av rullator.

For brukere som er sengeliggende, så kan utsving funksjonen gi økt 

sosialisering ved f.eks måltider og samtaler med pårørende. 

Sengen sikrer også en bedre arbeidsstilling for personalet i en stellesituasjon. 

RotoBed®Free

RotoBed®-sengene er CE-godkjent og oppfyller de nyeste europeiske normer og krav for pleiesenger. International standard IEC 60601-2-52.

Motorer og kontrollboks fra Linak, standard IPX6W

«Det er vanskelig å ikke belaste ryggen når man skal sette pasienter på sengekanten, 
men med de nye sengene belaster man ikke ryggen i det hele tatt. Sengene er 
dessuten enkle å bruke, både for bruker og pleier.»

-Synnøve, sykepleier Kurland sykehjem

Verdt å vite: 
▪ Kun 32 cm innstegshøyde

▪ Valg mellom rotasjon enten til venstre eller til høyre ved 

bestilling av seng

▪ Egen hælavlastning som ikke går på bekostning av god 

posisjonering

▪ Leveres med strekkbart inkotinenstrekk som er vaskbart 

på 60 grader

▪ Kommer med flere valgmuligheter av madrasser. Alle 

madrasser leveres med et underlag og fester som 

forhindrer sig av madrassen

▪ Intuitiv i bruk og krever lite opplæring 

▪ Ulike valgmuligheter for design, søsterhjelp og 

forlengelse av sengen

▪ Fester til tilleggsutstyr

https://bardum.no/produkt/rotobedfree-seng/


Vi tilbyr fire ulike madrasser til Rotobed®, kalt SafeSleep, AirSleep, Roho®Dry Flotation og BariaSleep. 
Grunnet sengens unike konstruksjon kan man ikke bruke andre madrasser i RotoBed®. 

Alle madrassene leveres med et strekkbart inkontinenstrekk som er vaskbart på 60°C (95 °C på AirSleep). Trekket består av to 
deler; hovedmadrass og fotdel. 

RotoBed®Free

Filmer om Rotobed

Se våre filmer om Rotobed på vår YouTube-kanal:

Rotobed Free demonstrasjonsfilm

Rotobed Free introduksjon

https://www.youtube.com/c/BardumAS-hjelpemidler
https://youtu.be/j419-v2sNtQ
https://youtu.be/yFq-EXml31Q


En norskprodusert trykkavlastende madrass med unik krumming 
og individuell vendefunksjon.

Madrassen er unik ved at den krummer seg rundt brukeren. Dette 
bedrer den trykkavlastende effekten og gjør at brukeren ligger 
stabilt og forhindrer forskyvning. Madrassen beveger 
seg kontinuerlig i et langsomt tempo fra side til side, i en valgt 
hastighet med ønsket antall grader helning. Disse brukertilpassede 
innstillingene kan forebygge trykksår opp til og med grad fire.

Ved manuell vending kan det ofte være vanskelig å finne en gunstig 
posisjon over tid og krever ofte flere ansatte for å få gjennomført 
prosedyren. Med Tidewave vendemadrass trenger man ikke foreta 
manuelle posisjonsendringer, da vendeprogrammet tilfører 
kontinuerlig bevegelse.

Verdt å vite:

▪ Færre antall tunge løft for ansatte
▪ Trenger kun en person for tilsyn
▪ Mindre forstyrrelser for pasienten i løpet av natten
▪ Krummingen av madrassen stabiliserer pasienten under 

vending og forhindrer slitasje på huden
▪ Mer korrekt posisjonering, iflg EPUAP max. 30 grader
▪ Pumpen er stillegående og enkel å betjene
▪ Madrassen leveres i tre ulike fastheter (soft, medium og hard) 

Fastheten på madrassen velges ut i fra brukers vekt og 
preferanse

▪ Starter automatisk opp igjen etter at stell er utført
▪ Fast skum langs kantene gjør det enkelt å komme ut av seng 

uten å skli
▪ Kan lett rengjøres og leveres med inkontinenstrekk
▪ Frigir personalets tid
▪ Leveres komplett

Vendemadrass med krummefunksjon

Tidewave vendemadrass

«En typisk problemstilling man står ovenfor er om man skal prioritere trykkavlastning 
eller søvn. Begge deler er vesentlig for rehabilitering, så ofte må man ta stilling til hvilket 
behov som er mest kritisk der og da. Med Tidewave-madrassen slipper vi det»

-Line og Kristine, sykepleiere ved Sandnes Helsesenter

Se våre filmer om Tidewave vendemadrass på vår YouTube-kanal:

Demonstrasjon av Tidewave vendemadrass

Hvorfor velge Tidewave?

https://bardum.no/produkt/unik-vendemadrass-som-forhindrer-trykksar/
https://www.youtube.com/c/BardumAS-hjelpemidler
https://youtu.be/OsrMVDPJCfs
https://youtu.be/Q9TM0sbmqxM


Tidewave vendemadrass testes ut på 
Sunaas sykehus

Allerede i 2019 startet en dialog mellom firmaet Tidewave og Sunnaas sykehus der man ønsket å se på mulighetene for å 
gjennomføre en utprøving av en nyutviklet vendemadrass.

Hvorfor Tidewave?

Sunnaas sykehus har to primæravdelinger for pasienter med omfattende skader i ryggmarg, skjelett og muskulatur; avdeling 
for ryggmargskade (RMS) og avdeling for multitraume, nevrologi og brannskader (MNB). Hit overflyttes pasientene fra 
akuttsykehus så snart pasienten er klar til å starte rehabilitering.

For pasienter med ryggmargskade er forebygging av trykksår, spasmer og smerte en svært viktig del av det livslange 
rehabiliteringstilbudet. På grunn av endret hudfølelse og redusert/ manglende viljestyrt muskelaktivitet, er det økt risiko for 
følgetilstander. Trykkskade er også en hyppig komplikasjon hos pasientgrupper, og i gruppen av personer med 
ryggmargsskade er forekomsten spesielt høy grunnet lammelser, nedsatt hudfølelse, og hud som utsettes for ugunstig 
fuktighet. Pasienter med ryggmargsskade og trykksår påføres ofte langvarige sykehusinnleggelser, og mange polikliniske 
kontroller i forbindelse med behandling og oppfølging. Trykksår og påfølgende infeksjon i seg selv kan også være en 
potensielt livstruende tilstand. I tillegg vil tilstanden kunne forårsake økte smerter, økt grad av spastisitet og redusert 
søvnkvalitet.

I dag brukes det i stor grad dynamiske luftmadrasser der vekseltrykkeffekt bidrar til å redusere behovet for hyppig snuing av
helsepersonell, og påfølgende oppvåking på natt for pasienten. Men støy fra denne kan forstyrre nattesøvnen, og på den 
måte forringe livskvaliteten. Det er her Tidewave vendemadrass kommer inn i bildet.

Hva skal testes?

▪ Utvikling av trykkmerker
▪ Opplevd støy, søvnkvalitet, smerter og liggekomfort
▪ Funksjonalitet av madrass i stell og påkledningstrening, samt forflytning
▪ Ressursbruk i sykepleietjenesten (antall assisterte manuelle stillings-

endringer i løpet av vakten, antall personell for å snu, behov for 
hjelpemidler for å stabilisere og trygge stilling/ posisjonering i liggende)

▪ Kroppslig belastning for sykepleietjenesten

Cross-over utprøving, selvutfylling av spørreskjema samt dybdeintervju av 
både pasienter og sykepleiere. Fokuset vil være på pasientens opplevelse av 
madrassene, og på sykepleietjenestens ressursbruk, kroppslig belastning og 
erfaringer med de to madrassene.

Kilde: www.sunnaas.no

«Vi gleder oss til å følge med på utprøvingen og resultatene som er forventet 
sommer/høst 2022».

-Sissel, BID & Product manager i Bardum

http://www.sunnaas.no/


Sansestimulerende projektor for 
bord og gulv

OmiVista Mobii

Et utvalg applikasjoner for bord og gulv

Mobii er en mobil projektor med hjul som gjør det enkelt å plassere 
den hvor man vil, og som samtidig gjør det lett å frakte den mellom 
avdelinger/brukersteder.

Enheten kan brukes individuelt eller i grupper på både bord og gulv. 
Dette gjør at Mobii blir et naturlig samlingspunkt hvor flere kan 
delta i ulike aktiviteter. Vår erfaring er at Mobii gir økt sosialisering 
og livsglede. Vi ser også at demente har svært god nytte av 
produktet da det fanger fokus og øker nysgjerrigheten.

Aktivitetene reagerer på bevegelse ved bruk av både hender og 
føtter, og blir etterfulgt av en lyd ved bevegelse. Det er også 
mulighet for enkel redigering hvor man kan  optimaliserer den 
individuelle opplevelsen ved bruken av Mobii. 

Ved kjøp av Mobii kan man delta på eget brukerforum hvor man
møter andre ansatte fra hele landet. Her møtes vi digitalt for 
erfaringsutveksling og opplæring/oppdatering

Verdt å vite: 
▪ Lett å rengjøre og oppbevare (Kommer med eget trekk)
▪ Enkel i bruk 
▪ Kan tilpasses brukersted eller til den enkelte
▪ Individualisering med mulighet for å legge inn bilder eller musikk 

øker oppmerksomheten og engasjement
▪ 374 forhåndsprogrammerte aktiviteter som er klare til bruk
▪ Kan også leveres takmontert 
▪ Brukervennlig fjernkontroll

Mobii kan heises opp og ned, samt flyttes enkelt

Se våre filmer om Mobii på vår YouTube-kanal:

Instruksjonsfilm om Mobii

https://bardum.no/produkt/omivista-mobii-sansestimulerende-projektor/
https://www.youtube.com/c/BardumAS-hjelpemidler
https://youtu.be/TA8D58bwpEQ


Bardum AS     •     bardum.no     • post@bardum.no     • tlf. 64 91 80 60     •    Berghagan 7, 1405 Langhus

Visning og utprøving av produkter
I vår jobb, så er det viktig for oss å ha kunnskap om hva som faktisk er behovet, og hvordan vi kan være til hjelp med våre 
produkter. Det å få lov til å se produktene og ikke minst få økt kunnskap gjennom visning og utprøving, er helt avgjørende. Vi 
har fagkonsulenter rundt omkring i hele landet, og vi tar gjerne turen innom for visninger og utprøvinger. Dette tilbudet er 
selvfølgelig uforpliktende og er en del av vår service ut til våre kunder.

Finansiering og anskaffelse
Hjelpemidlene kan kjøpes direkte fra oss og til institusjonen, sykehjemmet, sykehuset eller åpen omsorg. Hvis man ikke 
ønsker eller har mulighet for en engangs investering så finnes det flere muligheter, blant annet ved leasing.

Leasing
•Månedlig kostnad på driftsbudsjettet.
•Muligheter til å «kjøpe ut» hjelpemiddelet, eventuelt starte ny leasing med nytt hjelpemiddel når første leasingavtale
er gått ut.
•Leasing belaster ikke investeringsbudsjettet, som man da kan bruke på å kjøpe annet aktuelt utstyr.

Andre finansieringsmuligheter for kjøp av hjelpemidler
Når det gjelder andre finansielle løsninger, så finnes det også egne fond hvor en kan søke om midler. Vi har etter hvert fått
god erfaring med dette og tar gjerne en dialog sammen. Om det er snakk om større innkjøp, må det ofte lyses ut en 
anbudskonkurranse. For mer informasjon rundt dette, ta kontakt med oss eller den ansvarlige hos dere.


